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KUTSAL KİTAP’I İNCELEME 
NEDENLERİ 

Bilgeliğe kulak verip / yürekten akla 
yönelerek / sözlerimi kabul eder / 
buyruklarımı aklında tutarsan / 
evet, aklı çağırır / ona gönülden 
seslenirsen / gümüş ararcasına onu 
ararsan / onu ararsan define arar 
gibi / RAB korkusunu anlar / ve 
Tanrı’yı yakından tanırsın 
(Süleyman’ın Özdeyişleri 2:1-5). 

Ekinleriniz için yağmur, hayvanları-
nız ve kendiniz için su olmadığı za-
manlar yaşamış olabilirsiniz. Böyle 
zamanlarda belki de gizli bir su da-
marı bulmak için oldukça derin çu-



 

 

	

kurlar kazdınız. Su kadar önemli bir 
şeye ihtiyacınız olduğunda onu el-
de etmek için çok uğraşırsınız. 

Bilgelik ve Tanrı hakkında bilgi 
edinmek için Tanrı Sözü’nü tıpkı su 
arar gibi derin bir şekilde inceleme-
niz ve çok çalışmanız gerekecektir. 
Kutsal Kitap’ı incelediğinizde ya-
şam veren suyu bulacaksınız. 

İsa, yaşamlarımızda kendisine olan 
ihtiyacımızı anlatmak için suyu ör-
nek olarak göstermiş ve şöyle 
demiştir: 

“Benim vereceğim sudan içen son-
suza dek susamaz. Benim verece-
ğim su, içende sonsuz yaşam için 



 

 

	

fışkıran bir pınar olacak” (Yuhanna 
4:14). 

Kişi, diri su içme deneyimine sahip 
olmak için Kutsal Kitap’ı her gün 
incelemeye devam etmelidir. Bu 
ders bizlere Kutsal Kitap’ı neden 
incelediğimizi bildirmektedir. 

Bu derste şunları  
inceleyeceksiniz..  

Tanrı’nın İsteği 
Gereksinimlerimiz 
Bizim Tutumumuz 



 

 

	

TANRI’NIN İSTEĞİ 

Eğer birisini severseniz, onunla bir-
likte olmak, onun hakkındaki her 
şeyi bilmek, onun düşüncelerini an-
lamak ve duygularını paylaşmak is-
tersiniz. Onu hoşnut etmeyi arzu-
larsınız. O kişiye olan sevginiz ya-
kın ilişki aracılığıyla geliştikçe, da-
ha eksiksiz, daha mutlu ve daha 
verimli biri olursunuz. 

Tanrı’nın bizim için olan isteği, O’ 
nu her şeyden daha çok sevmemiz-
dir. Tanrı’yı gerçekten sevdiğimiz-
de, O’nu tanıyarak vakit geçirmek 
isteriz. Bunu, Tanrı’nın Sözü’nü 
okuyarak ve inceleyerek yaparız. 
Bundan sonra sevgimiz artar. 



 

 

	

Tanrı’yla olan ilişkimiz, O’nun sözü-
nü dinlememize bağlıdır. O’nun sö-
zünü dinlememizin tek yolu O’nun 
buyruklarının neler olduğunu bil-
memizdir. Kutsal Kitap bizlere, Tan-
rı Sözü’nü anlayabilmemiz ve onu 
başkalarına da öğretebilecek duru-
ma gelmemiz için kendimizi işimize 
tam olarak vermemizi söyler (2.Ti-
moteyus 2:15). İsa, Tanrı Sözü’nü 
bilmenin önemine dikkat çekmişti. 
“İnsan yalnız ekmekle değil, Tanrı’ 
nın ağzından çıkan her sözle yaşar” 
demişti (Matta 4:4). 

Aklımızı, Tanrı Sözü’nün anlamını 
araştırmak için kullanırken, Tanrı’ 
nın, “Tanrın olan Rab'bi bütün yüre-
ğinle, bütün canınla ve bütün aklın-



 

 

	

la seveceksin” diyen büyük buyru-
ğunun bir kısmını yerine getirmek-
teyiz (Matta 22:37). Yani, Tanrı’nın 
isteğini yapabilmek için, Tanrı’nın 
Sözü’nü incelememiz gerekir. Bu 
şekilde, O’nun buyruklarını öğrenir 
ve O’nu daha çok severiz. 

Mezmur 119’da, Kral Davut, Tanrı’ 
nın yasasını öğrenmekten söz eder. 
Bu mezmur’daki yasa sözcüğü, 
Kutsal Yazılar’da verilen öğütler ve 
buyruklar anlamına gelmektedir. 
Davut, öğrenme ve söz dinlemenin 
el ele gittiği düşüncesini birçok 
kereler tekrar eder. “Hiç utanmaya-
cağım / bütün buyruklarını izledik-
çe” der (ayet 6). Söz dinleme, Tanrı 
sözünün anlamını bilmek için anla-



 

 

	

yış ve bilgelik getirir. Bundan sonra 
onu kendi yaşamlarımıza uyarlaya-
bilir ve başkalarına öğretebiliriz. 

1.Petrus 2:2’de bizlere, “Yeni doğ-
muş bebekler gibi, hilesiz sütü 
andıran Tanrı sözünü özleyin ki, 
bununla beslenip büyüyerek kurtu-
luşa erişesiniz” denilmiştir. Kutsal 
Kitap’ı inceledikçe, o bizim içimize, 
Koloseliler 3:16’nın, “Mesih’in sözü 
tüm zenginliğiyle içinizde yaşasın” 
diye tanımladığı şekilde yerleşir.  

Yiyeceklerin bize kuvvet vermek 
için bedenimize girmeleri gerektiği 
gibi, Tanrı sözünün de bizim ruhsal 
bakımdan büyümemizi sağlamak 
için içimize girmesi gerekir. Ruhsal 



 

 

	

bakımdan ancak ruhlarımızı Tanrı 
Sözü’nün zengin besiniyle besledi-
ğimizde büyüyüp gelişebiliriz. 

Kutsal Ruh’tan bize yardım etmesi-
ni istediğimizde Tanrı Sözü’nü in-
celemek daha da kolaylaşır. Tanrı, 
Sözü’nü incelememizi bekler. Bu 
yüzden bizlere öğretmesi için Kut-
sal Ruh’u vermiştir. İsa öğrencileri-
ne, 

“Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu 
gelince, sizi her gerçeğe yönelte-
cek. O kendiliğinden konuşmaya-
cak, yalnız işittiklerini söyleyecek 
ve gelecekte olacakları size bil-
direcek” demiştir (Yuhanna 16:13). 



 

 

	

GEREKSİNİMLERİMİZ 

Tanrı bizleri yarattı. Tanrı bizlerle 
ilgilenmektedir. Tanrı, gereksinim-
lerimizi bizden daha iyi bilir. 

Saz atelyesinde çalışan usta, üret-
miş olduğu şeyi herkesten daha iyi 
bilir. Eğer bir ürün çalışmazsa onu 
onarılması için üreticisine gönderi-
riz. Üreticisi onu yeniden çalışır 
hale getirir. 

Yaşamlarımız incinmiştir. Acıları-
mız vardır ya da üzgünüzdür. Kötü 
alışkanlıklarımız vardır. Tanrı’yı ge-
rektiği gibi izlemeyiz. Onarılmaya –
öğretilmeye, düzeltilmeye ve yeni-
den biçimlendirilmeye– ihtiyacımız 



 

 

	

var. Bu onarımları yapma donatımı-
na sahip tek alet Tanrı Sözü’dür. 
2.Timoteyus 3:16-17’de şunları 
okuyoruz: 

Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinle-
mesidir ve öğretmek, azarlamak, 
yola getirmek, doğruluk konusunda 
eğitmek için yararlıdır. Bunlar 
sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için 
donatılmış olarak yetkin olur. 

Mesih’i kişisel Kurtarıcımız olarak 
kabul ettiğimizde, Tanrı yaşamları-
mızı onarmaya başlar. Bizleri gü-
nahtan arındırır ve bize yeni bir 
başlangıç verir. Bizlere nasıl İsa 
gibi olabileceğimizi öğretir. Kutsal 
Kitap’ın öğretileri bizlere büyüme-



 

 

	

mizde yol gösterir. Bize, Tanrı’nın 
günlük yaşamımızda bizim için olan 
isteğini tanımlar. 

Tanrı Sözü onarımlar yaparken, ya-
şamlarımızda birçok gereksinimi 
yerine getirir. Kurtuluşumuz hak-
kındaki gerçeği bilmemize yardım 
eder. Bizlere, Mesih’teki mirasımızı 
öğretir. Bizlere Mesih aracılığıyla 
güç ve kuvvet verir. Kutsal Ruh’la 
nasıl dolabileceğimizi bildirir. Tan-
rı’dan gelen sevinç ve esenliği sağ-
lar. Bizleri kutsal bir yaşam sürme-
ye yöneltir. İbraniler 4:12’de şöyle 
yazılıdır: 

Tanrı’nın sözü diri ve etkilidir, iki 
ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla 



 

 

	

ruhu, ilikle eklemleri birbirinden 
ayıracak kadar derinlere işler; yüre-
ğin düşüncelerini, amaçlarını 
yargılar. 

Tanrı Sözü, isteklerimiz Tanrı’nın 
isteğine aykırı olduğunda bunu 
bize gösterir. Düşüncelerimizi 
O’nun düşüncelerine benzer bir 
şekilde biçimlendirmemize yardım 
eder. Eklemler ve ilikler fiziksel 
yaşam için merkez oldukları gibi, 
isteklerimiz ve düşüncelerimiz de 
ruhsal yaşamımızın merkezindedir. 

Kutsal Kitap’ı ne kadar çok okuyup 
inceler, Kutsal Ruh’un bize öğret-
tiklerini ne kadar çok dinlersek 
Tanrı’nın isteğini daha iyi bilip 



 

 

	

yapabileceğiz. Yaşamda amaca ve 
doğru kararları verme bilgeliğine 
sahibiz. Kutsal Kitap, Tanrı Sözü 
konusunda şöyle der: “Sözlerinin 
açıklanışı aydınlık saçar / saf in-
sanlara akıl verir” (Mezmur 
119:130). Bu ışık günlük yaşamları-
mızda bize yol gösterir. Bizlere 
Mesih’in dönüşü ve cennetteki son-
suz yaşamımız hakkında anlayış 
verir. 

Tanrı Sözü’nün ışığı bizi Mesih’e 
benzer kılar. Onu inceledikçe şu 
ayet hayatımızda gerçekleşir: “Eski 
yaradılışı kötü alışkanlıklarıyla bir-
likte üzerinizden çıkarıp attınız... 
yeni yaradılışı giyindiniz” 
(Koloseliler 3:9-10). Bundan sonra 



 

 

	

Mesih’in benzerliği bizim içimizden 
O’na ihtiyacı olan kayıp bir dünyayı 
aydınlatabilir. 

Tanrı’yı gerçekten tanıdığımızda, 
ruhlarımız yaşam kaynağı olan O’ 
nun Ruhu’yla birleşir. Bu şekilde en 
büyük gereksinimimiz –yaşamın 
kendisi için olan gereksinim– karşı-
lanır. 

BİZİM TUTUMUMUZ 

Kutsal Kitap, diğer kitaplardan 
farklıdır. Kendi ailenizden birinin 
yazmış olduğu bir mektubu sizin 
bir yabancıdan daha iyi anladığınız 
gibi, Tanrı Sözü’nü en iyi gerçek 
Mesih İnanlıları anlayabilirler. Bu, 



 

 

	

kurtuluş aracılığıyla yeniden doğ-
duğumuzda Tanrı’nın çocukları ol-
duğumuzdan ötürü mümkündür. 
1.Korintliler 2:6-16’da yazmış oldu-
ğu gibi, bizler O’nun Ruhu’na 
sahibiz. 

Tanrı’nın ailesine doğmak sadece 
bir başlangıçtır. Tanrı’nın Sözü’nü 
içimize aldıkça Tanrı’nın gerçek-
lerinin daha fazlası için acıkırız. 
Beslenmek için her gün anne baba-
larının yanına gelen çocuklar gibi, 
ruhsal açlığımızı gidermek için her 
gün Tanrı’ya gelmeliyiz (Bkz. 
1.Petrus 2:2). 

Ayrıca, Tanrı’nın Sözü’ne itaat eder 
bir tutumla yaklaşmalıyız. Anne 



 

 

	

babasının sevgisini en çok anlayan 
çocuk itaatkâr olandır. Anne baba-
sının buyruklarını dinler. Elçi Pav-
lus, Korint’teki kilisedeki itaatsiz-
likten ötürü kaygılanmış ve onlara 
öğüt vermek için bir mektup yaz-
mıştı (1.Korintliler). Onlara, tartış-
maları ve diğer kötü tutumlarından 
ötürü ruhsal bakımdan büyüyeme-
mekte olduklarını söyledi ve şunları 
yazdı: 

Kardeşler, ben sizinle ruhsal kişi-
lerle konuşur gibi konuşamadım. 
Benliğe uyanlarla, Mesih'te henüz 
bebeklik çağında olanlarla konuşur 
gibi konuştum. Size süt verdim, 
katı yiyecek değil. Çünkü katı yiye-
ceği henüz yiyemiyordunuz. Şimdi 



 

 

	

bile yiyemezsiniz. Çünkü hâlâ ben-
liğe uyuyorsunuz. Aranızda kıs-
kançlık ve çekişme olması, benliğe 
uyduğunuzu, öbür insanlar gibi 
yaşadığınızı göstermiyor mu? 
(1.Korintliler 3:1-3). 

Tutumumuz disiplin içermelidir. 
Öğrenmek için çaba harcamazsak, 
Tanrı’dan bize bazı şeyleri vahyet-
mesini bekleyemeyiz. Kutsal Kitap, 
“Dileyin, size verilecek; arayın, 
bulacaksınız; kapıyı çalın, size 
açılacaktır” der (Matta 7:7). Bunun 
anlamı, zamanımızı dikkatli incele-
melerde bulunarak geçirmemizin 
gerektiğidir. 

Yaptığımız incelemenin yaşamımızı 



 

 

	

değiştirmesi için, öğretilebilir kişi-
ler olmamız gerekir. Göksel Baba-
mız’ın buyruklarını almaya istekli 
olmalıyız. Hayatı fazlasıyla kendi 
istediğimiz şekilde yaşamaya ça-
lışıyoruz. Hem Kral Davut, hem de 
Yeşaya peygamber, Tanrı’ya kendi 
gereksinimlerini ve kendilerine öğ-
retilmesini arzuladıklarını itiraf 
ettiler. 

Ayrılmam hükümlerinden / çünkü 
bana sen öğrettin. / Ne tatlı geliyor 
verdiğin sözler damağıma / baldan 
tatlı geliyor ağzıma! (Mezmur 
119:102-103). 

Yorgunlara sözle destek olmayı 
bileyim diye / Egemen Rab bana 



 

 

	

eğitilmişlerin dilini verdi. / Eğitilen-
ler gibi dinleyeyim diye kulağımı 
uyandırır her sabah (Yeşaya 50:4). 

Bizler öğretilebilir olduğumuzda, 
Tanrı Sözü’ne alçakgönüllü bir şe-
kilde yaklaşırız. Ruhsal bakımdan 
çok bilge olduğumuzu düşündüğü-
müz ve kendimizi doğru gördüğü-
müz bir zaman gelebilir. Ama övün-
mememiz gerektiğini hatırlamalı-
yız. 1.Korintliler 1:30-31’de söz et-
tiği gibi, Tanrı hayatımızdaki işini 
yapmıştır: 

Siz Tanrı sayesinde Mesih İsa’da-
sınız. O bizim için Tanrısal bilgelik, 
doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. 
Bunun için, yazılmış olduğu gibi, 



 

 

	

“Övünen, Rab'le övünsün.” 

Tanrı Sözü’ndeki her şeyi hiçbir 
zaman öğrenemeyiz. Ama Kutsal 
Ruh, Tanrı’nın gerçeğini bize vah-
yettikçe öğrenmeyi sürdürebiliriz. 
Öğrenmemiz cennette bile devam 
edecektir, çünkü Tanrı’nın Sözü yok 
olmayacaktır. Artık, Kutsal Kitap’ı 
neden incelemeniz ve Tanrı Sözü’ 
ne nasıl yaklaşmanız gerektiğini 
bildiğinize göre, Kutsal Kitap ince 
lemesi yapmayı heyecanla bekleye-
bilirsiniz. 


